


 

Přinášíme vám tipy na prázdniny. V knihovně si můžete na letní měsíce vypůjčit nejen tištěnou 

knihu, ale i e-knihy, audioknihy a deskové hry, děti si v průběhu prázdnin mohou zahrát v oddě-

lení pro děti deskové hry. V červenci (14.7.) k nám zavítá pan spisovatel Robert Fulghum, aby 

společně s projektem Listování představil svou novou knihu Poprask v sýrové uličce. Na 

představení, které pořádá naše knihovna, zbývají poslední volná místa. Jelikož je zájem veliký, tak se 

akce uskuteční v Kině Svět. Do konce července pokračuje ve vestibulu knihovny Bazar vyřazených 

knih, jeden kus prodáváme za 10.– Kč.  V červenci můžete ve vestibulu knihovny shlédnout výstavu 

fotografií Libora Bureše „Čtenáři světa“, v srpnu vám pak představíme sérii fotografií Kateřiny 

Pavelkové s názvem „La Vida“. 

E-knihy v kufru nezaberou místo  

Chystáte se na cesty a četba na léto vám zabere polovinu kufru? Knihovna má pro vás řešení. Nemu-

síte se vzdát duševní potravy ani připlácet za zavazadla. Půjčte si e-knihu! Až tři elektronické 

knihy si můžete půjčit zdarma prostřednictvím webového katalogu knihovny na dobu tří týd-

nů. Po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Číst e-knihy můžete na tabletech 

a chytrých telefonech s Androidem i na zařízeních iPad a iPhone. Díky e-výpůjčce si klient může 

vypůjčit e-knihu přímo z domova a okamžitě začít číst. Další výhodou e-výpůjček je to, že čtenář má 

titul k dispozici okamžitě a nemusí čekat na tištěné vydání. V nabídce máme na 1400 e-knih. Touto 

službou se otevíráme čtenářům na 24 hodin denně. Jak na e-výpůjčky vám poradí pracovníci odděle-

ní pro dospělé. Pro využití služby je nutná registrace v knihovně. 

Deskové hry zpříjemní chvilky strávené s rodinou 

Chcete se zasmát s rodinou či s přáteli vlastním nevědomostem nebo prožívat adrenalinové chvilky 

při předhánění protihráčů ve stolní hře? Společenské hry jsou klasickým prvkem zábavy, ať už tráví-

te dovolenou doma, na chatě, u vody. Desková hra je vždy jistotou kvalitně stráveného času plného 

zdravého soutěžení, smíchu i vzrušení. A tmelí kolektiv! Hry se půjčují na oddělení pro dospělé.  

S audioknihou tam, kde to s tištěnou či elektronickou nejde 

Audiokniha je moderní alternativa ke čtení klasické papírové knihy či e-knihy. Je kompletně přečte-

na nebo převyprávěna známými osobnostmi do formátu MP3. Hlavní výhodou audioknih je možnost 

poslechu v situacích, kdy čtení není možné, např. na cestách v autě, před spaním, při práci. V knihov-

ně nabízíme audioknihy ze všech žánrů – pohádky, povídky, divadelní hry, detektivky.  

Otevírací doba knihovny o prázdninách je uveřejněna na poslední straně těchto Mininovin. 

 

Bližší informace k akcím, otevírací době a dalším službám knihovny najdete také na našem 

webu www.mekvalmez.cz. 

Léto s knihovnou 

http://mekvalmez.cz/nase-sluzby/elektronicka-ctecka-knih-kindle-4/


Na konci první třídy již děti zvládají celou abece-
du a samy čtou. Otevírá se jim tak svět ukrytý na 
stránkách knih a také naše knihovna. Ve čtvrtek a 
v pátek 26. a 27. května 2016 jsme v naší knihov-
ně přivítali přes 200 malých prvňáčků ze základ-
ních škol ve Valašském Meziříčí a okolí. Ti po slo-
žení rytířského slibu, že se budou ke knihám cho-
vat s úctou, poklekli před krále Knihoslava a krá-
lovnu Abecedu a byli slavnostně pasováni na Rytí-
ře Řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy 
pak obdrželi rytířský glejt jako vzpomínku na tu-
to slavnostní chvíli a také jako možnost se v 
knihovně zdarma zaregistrovat. Slavnostní dopo-

ledne svým programem doplnil ilustrátor Adolf Dudek, bez kterého si tuto akci již nedovedeme 
představit. Děti se učily kreslit, poznávaly pohádky a hlavně se skvěle bavily.  
 

Letošní Meziříčská muzejní noc nám dala zabrat. 
Do čítárny naší knihovny vystoupalo v pátek 27. 
května na 330 návštěvníků, aby si nechali orazít-
kovat své Muzejníčky, a aby se s nadšením vrhlo 
do aktivit, které jsme pro ně měli připravené. Ná-
vštěvníci se nezalekli kvízů o Karlu IV., jehož 700. 
výročí narození jsme si v knihovně připomněli. 
Kromě rozluštění matematické pyramidy o stavbě 
Karlova mostu, museli účastníci otevřít korunní 
komoru sedmi klíči a pomocí slovních druhů si 
připomenout, jaký byl Karel IV. Pro děti byla při-
pravena plastelína Ekolína, se kterou si teda po-
hráli i rodiče. Královské puzzle a v nich skrytý ob-

raz Karla IV. a jeho koruny už byl pro některé oříšek. Nakonec návštěvníci napsali vzkaz na barevné 
korunky, vyfotili se v královském fotokoutku, nasedli do Nočního Expresu a hurá na další stanoviště. 

 

Po náročné Meziříčské muzejní noci jsme se se 
slovy "Co tě nezabije, to tě posílí!" přesunuli v so-
botu 28. května 2016 do parku Kinských, aby-
chom popřáli dětem k jejich svátku. V rámci Dne 
dětí, který organizovalo Město Valašské Meziříčí, 
jsme nabídli odpolední aktivity jako skákání přes 
gumu, tvoření z plastelíny Ekolíny a především 
ukázali, jakou nabídku her máme v naší knihovně. 
Děti si hrály s kouzelnou tužkou, skládaly hlavola-
my, zkoušely zvukové pexeso a spoustu dalšího. 
Hry nabízíme k vypůjčení domů. Mrkněte do na-
šeho online katalogu na www.mekvalmez.cz . 

Pasování prvňáčků, Muzejní noc v knihovně a Dětský den s knihovnou 

http://www.mekvalmez.cz/


 

Anketa - nejpodstatnější problémy města Valašské Meziříčí 

V anketě, kterou připravila radnice města, jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné disku-

ze u příležitosti konání Fóra Zdravého města. Nezúčastnili jste se? Nevadí. Zajímá nás i Váš názor. 

Cílem ankety je ověřit, zda i Vy souhlasíte s výčtem problémů a také určit ty nejzávažnější, které je 

potřeba řešit.  (zdroj: www.muvalmez.cz) 

Dotazníky je možné vyplnit i v naší knihovně v oddělení pro dospělé. Držíme našemu Městu palce, 

aby se ty nejzávažnější podařilo co nejdříve vyřešit! 

Knihovna nabízí sluchově postiženým, slabozrakým a nevidomým klientům 

registraci zdarma - bonus program 

Ve spolupráci s pobočkou Poradenského centra pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí nabí-

zí naše knihovna pro klienty s klientskou kartou tohoto centra registraci v knihovně zdarma. Bližší 

informace získáte v oddělení pro dospělé nebo na pobočce Poradenského centra na Zašovské ulici.  

Stejně tak ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Valašském Mezi-

říčí nabízíme občanům s poruchou zraku a seniorům registraci zdarma. Využívat mohou služeb 

nejen zvukové knihovny.  Nutný je vyplněný formulář od lékaře, formulář je k dispozici v oddělení 

pro dospělé. 







ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, UL. ZAŠOVSKÁ U ALBERTA 

PONDĚLÍ   9:00 – 18:00 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 

STŘEDA   9:00 – 18:00 

ČTVRTEK 12:00 – 17:00 

PÁTEK   9:00 – 18:00 

SOBOTA   8:00 – 11:00 

PONDĚLÍ 12:00 – 18:00 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 

STŘEDA 12:00 – 18:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 12:00 – 17:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ 12:00 – 17:00 

ÚTERÝ 12:00 – 16:00 

STŘEDA 12:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 12:00 – 16:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MASARYKOVA 90 

www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez 

tel. 571 621 589 * e-mail: sluzby@mekvalmez.cz 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ VYHLÍDKA, SVČ DOMEČEK 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍTÁRNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ, KRÁSENSKÁ RADNICE 

 

PONDĚLÍ   9:00 – 17:00 

ÚTERÝ 12:00 – 17:00 

STŘEDA   9:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK   9:00 – 17:00 

SOBOTA   ZAVŘENO 

PONDĚLÍ 12:00 – 17:00 

ÚTERÝ ZAVŘENO 

STŘEDA 9 :00 - 11:00    12:00 – 17:00 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK 9 :00 - 11:00    12:00 – 17:00 

SOBOTA ZAVŘENO 

PONDĚLÍ ZAVŘENO 

ÚTERÝ ZAVŘENO 

STŘEDA ZAVŘENO 

ČTVRTEK ZAVŘENO 

PÁTEK ZAVŘENO 

SOBOTA ZAVŘENO 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MASARYKOVA 90 

www.mekvalmez.cz * www.facebook.com/mekvalmez 

 


